
Табела 5.2 Спецификација предмета 
 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М1.2 Савремени урбанистички концепти 
Наставник: Александра М.Ђукић, Ева Ј. Ваништа Лазаревић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоретским приступима, концептима и критичким освртима 
урбане обнове. Студенти се упознају са концептима и методама урбане обнове и њиховом применом у односу на 
комплексне урбане проблеме на нивоу града. Посебан осврт је на физичким-просторним трансформацијама градске 
структуре као и на  сагледавању релација са економским и социјалним токовима и корелација са политичким и 
еколошким факторима.  
Исход предмета 
• Да студенти стекну способност разумевања феномена урбане обнове, као и корелација између различитих фактора 

који утичу на трансформацију градског ткива;  
• Да развију способност за рад у режиму високе аутономије и за сарадњу са другима;  
• Развију капацитет за примену знања у студију и пракси;  
• Стекну разумевање за потребу мултидисциплинарног саглeдавања феномена урбане обнове. 
• Унапреде ниво комуникационих вештина у вербалном, писаном, графичком и дигиталном облику  
Садржај предмета  
Упознавање са савременим приступима урбане обнове са тежиштем на другој половини 20. века, као и кључним 
факторима који је условљавају. 
Критички осврти на теоретске приступе. 
Интердисциплинарно сагледавање урбане обнове. 
Културолошка димензија урбане обнове. 
Урбана обнова и гентрификација. 
Социолошки аспекти урбане обнове. 
Управљање урбаном обновом. 
Студије случаја – позитивни и негативни примери и искуства. 
Литература 
• Bacon, E. Design of Cities, Thames and Hudson, New York, 1973 
• Лазаревић Ева Ваништа: Обнова градова у новом миленијуму, Београд, 2003. 
• Roberts P., Sykes H.: Urban Regeneration, SAGE, 2000. 
• The Urban Design Compendium 1. English Partnerships, 2000. (prevod: Priručnik za urbani dizajn, Orion Art i Prograf, 

Beograd, 2008.) 
• The Urban Design Compendium 2. English Partnerships, 2007.  
Број часова активне наставе Теоријска настава:    2 Практична настава:    0 
Методе извођења наставе 
Настава се одвија кроз интерактивна мултимедијална предавања (еx-cathedra, разговор, анкете, асоцијације), и 
елаборирање стечених сазнања и њихова презентација (колоквијуми), а крајњи исход рада је семинарски рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит  
колоквијум-и 2 х 20 = 40 Семинарски рад 50 
семинар-и    
 


